
Codi de plaça Naturalesa País Dígits Ciutat Família Professional Setmanes Inici Fi Entitat de destí Entrevista Adjudicació

ESTADA PT-PORTUGAL 079 Lisboa AGRÀRIA 1 06/11/2022 12/11/2022
Escola Profissional Agrícola D.Dinis-

Paia
No

ESTADA PT-PORTUGAL 082 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 06/11/2022 12/11/2022
Agrupamento de Escolas Amadora 

Oeste
No

ESTADA PT-PORTUGAL 092 Lisboa AGRÀRIA 1 06/11/2022 12/11/2022
Escola Profissional Agrícola D. 

Dinis - Paiã
No

ESTADA PT-PORTUGAL 094 Lisboa AGRÀRIA 1 06/11/2022 12/11/2022
Escola Profissional Agrícola D. 

Dinis - Paiã
No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 096 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 13/11/2022 20/11/2022
Escola Profissional Gustave Eiffel – 

Campus Lumiar
No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 097 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 13/11/2022 20/11/2022
Escola Profissional Gustave Eiffel – 

Campus Lumiar
No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 099 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 20/11/2022 27/11/2022
Escola Profissional Gustave Eiffel – 

Campus Lumiar
No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 100 Lisboa FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 20/11/2022 27/11/2022
Escola Profissional Gustave Eiffel – 

Campus Lumiar
No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 102 Lisboa HOTELERIA I TURISME / ALTRES 1 06/11/2022 13/11/2022 Escola Comércio Lisboa No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 103 Lisboa HOTELERIA I TURISME / ALTRES 1 06/11/2022 13/11/2022 Escola Comércio Lisboa No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 104 Lisboa HOTELERIA I TURISME / ALTRES 1 13/11/2022 20/11/2022 Escola Comércio Lisboa No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 105 Lisboa HOTELERIA I TURISME / ALTRES 1 13/11/2022 20/11/2022 Escola Comércio Lisboa No

FORMACIÓ PT-PORTUGAL 106 Lisboa HOTELERIA I TURISME / ALTRES 1 13/11/2022 20/11/2022 Escola Comércio Lisboa No

ESTADA IT-ITÀLIA 119
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 31/10/2022 07/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 120
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 31/10/2022 07/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 121
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 31/10/2022 07/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 122
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 31/10/2022 07/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 123
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 07/11/2022 14/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 124
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 07/11/2022 14/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 125
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 07/11/2022 14/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 126
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 07/11/2022 14/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 128
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 14/11/2022 21/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 129
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 14/11/2022 21/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 130
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 14/11/2022 21/11/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 135
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 28/11/2022 05/12/2022 Empresa privada No

ESIT135 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT129 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT130 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT126 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT128 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT124 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT125 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT122 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT123 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT120 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT121 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT119 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

FOPT106 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i Turisme, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família professional vol fer l'estada. 

https://escolacomerciolisboa.pt/escola-profissional/cursos-profissionais/									

FOPT104 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i Turisme, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família professional vol fer l'estada. 

https://escolacomerciolisboa.pt/escola-profissional/cursos-profissionais/									

FOPT105 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i Turisme, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família professional vol fer l'estada. 

https://escolacomerciolisboa.pt/escola-profissional/cursos-profissionais/									

FOPT102 ****2403R
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i Turisme, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família professional vol fer l'estada. 

https://escolacomerciolisboa.pt/escola-profissional/cursos-profissionais/									

FOPT103 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Hoteleria i Turisme, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família professional vol fer l'estada. 

https://escolacomerciolisboa.pt/escola-profissional/cursos-profissionais/									

FOPT099 ****4263Q
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Sanitat, Hoteleria i Turisme, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família 

professional vol fer l'estada. https://gustaveeiffel.pt/contactos/lisboa-lumiar/

FOPT100 ****0296Y
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Sanitat, Hoteleria i Turisme, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família 

professional vol fer l'estada. https://gustaveeiffel.pt/contactos/lisboa-lumiar/

FOPT096 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Sanitat, Hoteleria i Turisme, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família 

professional vol fer l'estada. https://gustaveeiffel.pt/contactos/lisboa-lumiar/

FOPT097 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Sanitat, Hoteleria i Turisme, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina família 

professional vol fer l'estada. https://gustaveeiffel.pt/contactos/lisboa-lumiar/

ESPT094 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en agrària i forestal. Centre ubicat a les afores de Lisboa. https://epadd-paia.pt/#tm-bottom-a

LLISTAT DE PLACES PER A PROFESSORAT

Mes:  setembre   Setmana:  del 10 al 14 d'octubre

Termini de presentació de sol·licituds: fins al dilluns 17 d'octubre

ESPT082 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en Activitats Físiques i Esportives, Turisme, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, entre altres. La persona sol·licitant ha d'indicar a quina 

família professional vol fer l'estada. https://www.aeamadoraoeste.edu.pt/index.php/home/oferta-educativa#ensino-profissional 

ESPT092 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en agrària i forestal. Centre ubicat a les afores de Lisboa. https://epadd-paia.pt/#tm-bottom-a

ESPT079 Deserta
Observar el desenvolupament de les classes a un centre de formació professional especialitzat en sector agrari i forestal. https://epadd-paia.pt/#tm-bottom-a
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ESTADA IT-ITÀLIA 136
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 28/11/2022 05/12/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 137
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 28/11/2022 05/12/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 138
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 28/11/2022 05/12/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 139
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 05/12/2022 12/12/2022 Empresa privada No

ESTADA IT-ITÀLIA 142
Barcellona 

Pozzo Di Gotto
FAMÍLIA DEL PERFIL SOL·LICITAT 1 05/12/2022 12/12/2022 Empresa privada No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 145 Viena INFORMÀTICA I COMUNICACIONS / ALTRES							 1 07/11/2022 14/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 146 Viena INFORMÀTICA I COMUNICACIONS / ALTRES							 1 07/11/2022 14/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 147 Viena INFORMÀTICA I COMUNICACIONS / ALTRES							 1 07/11/2022 14/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 148 Viena INFORMÀTICA I COMUNICACIONS / ALTRES							 1 07/11/2022 14/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 149 Viena INFORMÀTICA I COMUNICACIONS / ALTRES							 1 07/11/2022 14/11/2022 Programa de formació a mesura No

FORMACIÓ AT-ÀUSTRIA 150 Viena INFORMÀTICA I COMUNICACIONS / ALTRES							 1 07/11/2022 14/11/2022 Programa de formació a mesura No

FOAT149 Deserta
La formació del professorat consisteix a visitar cada dia de la setmana una empresa del sector IT (Big Data). Per exemple: DataScience Service (datascience-service.at), Data Technology (datatechnology.at), DataFlow (Dataflow.at), etc. 

Es necessita mínim un grup de 8 persones per a la realització d'aquesta formació.

FOAT150 Deserta
La formació del professorat consisteix a visitar cada dia de la setmana una empresa del sector IT (Big Data). Per exemple: DataScience Service (datascience-service.at), Data Technology (datatechnology.at), DataFlow (Dataflow.at), etc. 

Es necessita mínim un grup de 8 persones per a la realització d'aquesta formació.

FOAT147 ****6052A
La formació del professorat consisteix a visitar cada dia de la setmana una empresa del sector IT (Big Data). Per exemple: DataScience Service (datascience-service.at), Data Technology (datatechnology.at), DataFlow (Dataflow.at), etc. 

Es necessita mínim un grup de 8 persones per a la realització d'aquesta formació.

FOAT148 Deserta
La formació del professorat consisteix a visitar cada dia de la setmana una empresa del sector IT (Big Data). Per exemple: DataScience Service (datascience-service.at), Data Technology (datatechnology.at), DataFlow (Dataflow.at), etc. 

Es necessita mínim un grup de 8 persones per a la realització d'aquesta formació.

FOAT145 ****4585H
La formació del professorat consisteix a visitar cada dia de la setmana una empresa del sector IT (Big Data). Per exemple: DataScience Service (datascience-service.at), Data Technology (datatechnology.at), DataFlow (Dataflow.at), etc. 

Es necessita mínim un grup de 8 persones per a la realització d'aquesta formació.

FOAT146 ****0246P
La formació del professorat consisteix a visitar cada dia de la setmana una empresa del sector IT (Big Data). Per exemple: DataScience Service (datascience-service.at), Data Technology (datatechnology.at), DataFlow (Dataflow.at), etc. 

Es necessita mínim un grup de 8 persones per a la realització d'aquesta formació.

ESIT142 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT139 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT137 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT138 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 

ESIT136 Deserta
Observar a una empresa privada, a triar per la persona candidata, entre escola infantil, perruqueria, hivernacle, jardineria, restaurant, clínica dental, fleca, confiteria, centre d'integració social, clínica sanitària, laboratori clínic, gimnàs, centre 

d'animació socioesportiu, cuina, agència de viatges, agència d'esdeveniments i noces o agència d'allotjament vacacional. 


